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Apotheker-ondernemer worden!

VNA maakt het mogelijk. U begint bij VNA als 

gevestigd apotheker en na twee jaar deelt u al 

mee in de winst. Na vijf jaar beheert u de apotheek 

geheel zelfstandig als medevennoot. Na verloop 

van tijd is de apotheek 100% van u. 

Dat is pas goed geregeld

Meer informatie:
T: (033) 460 10 00
E: vna@vna.nl

Stichting VNA | Utrechtseweg 135 | 3818 ED Amersfoort | vna@vna.nl | www.vna.nl

Droomstart voor uw 
EIGEN APOTHEEK

‘De VNA-formule spreekt me aan omdat ik hierdoor in staat ben 
op mijn eigen wijze een apotheek te beheren. Dankzij VNA heb 
ik zelf de regie in handen! Voor mij is VNA een bewuste keuze op 
weg naar meer zelfstandigheid!’

663419_advertentie_A4.indd   2 29-09-16   14:16

Afgelopen jaar hebben we als VJA aan tafel mogen zitten met IGZ, VWS, 
zorgverzekeraars en vele andere (belangen)organisaties in het veld. Dit jaar begon 
ook al goed; Erik Gerritsen, de Secretaris Generaal van VWS nam 18 januari het 
visiedocument van de Werkgroep Zorg 2025 “Bridge the g@pp” in ontvangst.

Slechts anderhalve week later kwamen jonge apothekers en huisartsen in 
opleiding samen om inzicht in elkaars vak, kennis en kunde te verkrijgen tijdens 
het VJA - LOVAH symposium. Misverstanden werden de wereld uit geholpen en er 
kwam meer begrip voor elkaars positie. Ook hier werd een kleine kloof overbrugt.

Vanuit de toekomst nog even terug in de tijd; Twee jaar geleden begon ik als lid 
Algemene Zaken in het VJA bestuur en binnenkort treed ik alweer af als voorzitter. 
In deze twee jaar is er door mijn bestuur hard gewerkt. Naast de nieuwe websites, 
professionalisering van de vereniging en o.a. het aangaan van partnerships hebben 
we tevens een prachtig visiedocument opgeleverd. Een stevige fundering voor de 
komende jaren! 

Met dit document in de hand gaan we het land in om iedereen te laten zien wat 
een prachtig beroep wij (openbaar) apothekers hebben. De VJA bestaat echter uit 
meer dan apothekers uit de eerste lijn. Daarom kijken we momenteel naar een 
aanpassing van onze statuten. In de afgelopen jaren hebben wij een toegenomen 
behoefte gepeild bij jonge apothekers buiten de openbare farmacie, om zich in 
onze vereniging te verenigen. Officieel kan dit nu niet. Wij willen graag dat deze 
leden, die zich thuis voelen bij de VJA, in de toekomst ook statutair gezien lid 
kunnen worden. Een van de nieuwe uitdagingen voor het komende bestuur! 

Voor mij en mijn bestuursgenoten Stefan en Kenny zit de schone taak de VJA te 
besturen er weer op. Via deze weg wil ik graag iedereen die de afgelopen jaren 
haar of zijn steentje heeft bijgedragen aan de VJA daarvoor van harte bedanken en 
het nieuwe bestuur veel succes wensen! Graag zie ik iedereen weer op één van de 
komende activiteiten, nog steeds als actief lid, maar helaas niet meer als voorzitter. 
Tot snel! 

Ron Bartels
Voorzitter VJA

Voorwoord voorzitter

De toekomst,  
dat zijn jullie!

We horen het als bestuur 

overal. Voor jonge 

enthousiaste zorgverleners 

gaan deuren open die voor 

vele anderen gesloten blijven.

De toekomst van de farmacie dat zijn wij 
als jonge apothekers. Maar wat kun je in 
de toekomst verwachten? Krijgt straks 
iedereen bij geboorte een volledig cyp 
P450 profiel uitgemeten zodat medicatie 
persoonlijk, veilig en goed gedoseerd kan 
worden?
Kunnen patiënten straks 24 uur per dag 
hun huisarts en apotheker appen bij vragen 
over hun medicatie of ziekte?
Bestaat in de toekomst de apotheek zoals 
wij die kennen überhaupt nog of is alles 

volledig gerobotiseerd en geautomatiseerd 
en komen er helemaal geen apothekers 
meer aan te pas?
Dit nummer hebben een aantal schrijvers 
hun licht over de toekomst van de farmacie 
geschenen, we hopen dat het jullie 
prikkelt om ook na te denken over je eigen 
toekomst als apotheker.

Wij wensen jullie veel leesplezier!

Redactie Jonge Apotheker

Redactioneel

Rianne WindHedy MaessenJamila Abou



4  -  De Jonge Apotheker  |  24e jaargang 2017 nr.1 De Jonge Apotheker  |  24e jaargang 2017 nr. 1 -  5

onze nieuwe regio coörDinAtorenEven voorstellen

Mandana Tadayon (links) en Stephanie Hoogerwerf (rechts) 

Eva de KoningNadien Abbink

RegiO cOöRdiNATOR ROTTeRdAM

Wij, Mandana en Stephanie, zijn de nieuwe reco’s van Rotterdam. We kennen 
elkaar al sinds de middelbare school en delen sindsdien lief en leed met 
elkaar. Na de middelbare school hebben we in Utrecht farmacie gestudeerd.

Mandana werkt tegenwoordig bijna 3 jaar bij Samenwerkende apotheken 
Rijn en Gouwe en heeft recentelijk haar opleiding tot openbaar apotheker 
specialist afgerond. Binnen deze maatschap van zeven apotheken vindt 
ze het vooral leuk dat ze in aanraking komt met alle facetten van de 
openbare farmacie. De maatschap heeft een eigen baxterapparaat, Central 
Filling Unit en bereidingsafdeling. Daarnaast houdt ze van het contact 
met collega apothekers, huisartsen en andere zorgdisciplines. Doordat de 
eerstelijnszorg in Alphen aan den Rijn e.o. heel goed geregeld is, zijn er 
regelmatig multidisciplinaire activiteiten rondom een individuele patiënt of 
een patiëntengroep.
Stephanie zit nog midden in de vervolgopleiding bij de Veer apotheek in 
Zwijndrecht waar ze bijna anderhalf jaar werkzaam is. De Veer apotheek 
heeft twee locaties waarbij Stephanie voornamelijk werkzaam is op de 
locatie die gespecialiseerd is in het leveren van farmaceutische zorg aan 
zorginstellingen. Dit spreekt haar erg aan, omdat het naast de ‘traditionele’ 
apotheek ook nog allerlei andere aspecten omtrent patiëntenzorg en 
bedrijfsvoering met zich meebrengt. 

In onze vrije tijd tennissen we graag, winkelen we naar harte lust en houden 

we van lekker eten met vrienden. En gedurende 27 dagen per jaar verkennen 
we het liefst de hele wereld. Komend jaar gaan we zelfs samen rondreizen 
door Vietnam!

We kijken ernaar uit weer nieuw leven te blazen in de VJA activiteiten van de 
regio Rotterdam. Mochten jullie nog suggesties of ideeën hebben, horen wij 
dit uiteraard graag!

RegiO cOöRdiNATOR dReNTHe eN OVeRiJSSeL

Tijd om ons even kort voor te stellen. Wij zijn Nadien Abbink en Eva 
de Koning. Vanaf begin van dit jaar hebben wij de functie als regio 
coördinatoren van de regio Drenthe en Overijssel overgenomen van Judith 
en Susanne. Zij hebben zich afgelopen jaren actief ingezet om nascholingen 
te organiseren in deze regio, iets dat wij graag willen voortzetten.

In 2007 zijn wij beide begonnen met de studie Farmacie in Groningen, waar 
we elkaar al snel hebben leren kennen. Van oorsprong komen wij beide uit 
het oosten van het land. Momenteel woont Eva in Deventer en werkt zij bij 
de Goorse Apotheek in Goor. Nadien woont in Boekelo en werkt bij apotheek 
Sluitersveld in Almelo. 

Nadien is haar carrière als apotheker begonnen bij Medsen in Enschede en 
werkt momenteel al weer bijna drie jaar in Almelo. Apotheek Sluitersveld 
maakt deel uit van een maatschap van vijf apotheken waarvan vier 
in Almelo en een in Tubbergen. Nadien is vorig jaar begonnen met de 
registratieopleiding tot Openbaar Apotheker Specialist en heeft nog een jaar 
lang EPA’s en registratiedagen voor de boeg…
Eva is direct na haar studie begonnen bij de Goorse Apotheek en werkt daar 
dit jaar al weer drie jaar. De Goorse Apotheek is een Service Apotheek die 
gevestigd is in een medisch centrum. Ook alle Goorse huisartsen bevinden 
zich in dit medisch centrum, wat de samenwerking ten goede komt. 
Binnenkort rondt Eva na twee jaar ploeteren de registratieopleiding af. 

Wij vonden de regiobijeenkomsten die door Judith en Susanne werden 
georganiseerd altijd erg gezellig en informatief en probeerden deze 
zoveel mogelijk bij te wonen. Daarom hebben wij nu ook het stokje 
overgenomen en hopen wij zoveel mogelijk jonge apothekers uit de buurt 
te enthousiasmeren, zodat we een leuke gezellige club mensen bij elkaar 
krijgen. Natuurlijk hebben de bijeenkomsten ook als doel om nieuwe mensen 
te ontmoeten en te kunnen sparren over plezier en frustraties in het werk 

en allerlei andere dingen waar je je mee bezig houdt.
Het is ons plan om de borrels en nascholingen verspreid door de regio te 
organiseren, zodat het voor iedereen een keer in de buurt is. Wij hopen dat 
het hierdoor voor alle jonge apothekers in Oost-Nederland haalbaar is om 
een keer bij een activiteit aanwezig te zijn. 

Wil je buiten de activiteiten om iets kwijt over bijvoorbeeld de registratie 
opleiding, farmacie in het algemeen of heb je een goed plan voor een 
nascholing? Schroom niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn 
bereikbaar via het e-mail adres: drentheoverijssel@vja.nu

Graag zien we jullie snel bij de eerst volgende activiteit, dus houd jullie mail 
in de gaten!

De farmacogenetica onderzoekt in 
hoeverre de genetische kenmerken 
van mensen een verklaring vormen 
voor de verschillen in effectiviteit en 
bijwerkingen van geneesmiddelen. Helaas 
is van veruit de meeste patiënten geen 
farmacogenetische informatie beschikbaar. 
Vooralsnog mogen apothekers deze 
laboratoriumtesten niet aanvragen, zij 
kunnen echter wel de behandelend arts 
adviseren deze testen aan te vragen en 
de gegevens interpreteren. Daarvoor 
moet de apotheker natuurlijk wel over 
de nodige kennis beschikken. Daarom 
is sinds enkele jaren farmacogenetica 
opgenomen in het standaard curriculum 
van de farmacie opleidingen. Tijdens de 
KNMP wetenschapsdag van 2015 gaf 
88-96% van de 455 gepeilde apothekers 
aan onvoldoende kennis te hebben over 
de mogelijkheden van farmacogenetica en 
behoefte te hebben aan een cursus over 
farmacogenetica. Dat farmacogenetica een 
van de speerpunten is in de apothekerszorg 
blijkt wel uit het feit dat het KNMP 
voorjaarscongres op 13 april 2017 geheel in 
het teken van farmacogenetica staat.

Op basis van wetenschappelijke literatuur 
over de correlaties tussen verschillende 
genotypen en de effectiviteit van 
medicijnen zijn door het Wetenschappelijk 
Instituut Nederlandse Apothekers (WINAp) 
adviezen opgesteld en beschikbaar 
gesteld in de G-standaard op de nationale 
KNMP kennisbank. Deze adviezen zijn 
inmiddels beschikbaar voor meer dan 
zestig verschillende medicijnen. Hieronder 
vallen verschillende psychofarmaca zoals 
clomipramine, citalopram, nortriptyline, 
venlafaxine, haloperidol en risperidon, maar 
ook stollingsremmers, immunosuppressiva, 
betablokkers, codeïne en tamoxifen. 
De kennisbank is beschikbaar voor alle 
apothekers in Nederland, die daarmee 

gericht medicatieadvies kunnen geven, mits 
een patiënt gegenotypeerd is! 

Eén van de eerste vakgebieden waar 
farmacogenetica een rol is gaan spelen is 
de psychiatrie. Veelal is het vinden van het 
juiste psychofarmacon in de correcte dosis 
een moeizaam proces, dat maanden tot 
jaren kan duren. Vanwege de aard van de 
medicatie duurt het enkele weken voordat 
de werkzaamheid kan worden geëvalueerd 
en de dosis of het type medicatie kan 
worden aangepast. Dit is een zware 
belasting voor de patiënt en beïnvloedt 
de therapietrouw en het vertrouwen 
van de patiënt in de behandeling. 
Tijdens dit proces ervaren patiënten 
geen verlichting van de symptomen en 
vaak veel bijwerkingen die variëren van 
gewichts toe- of afname, lusteloosheid, 
en slapeloosheid tot suïcidaliteit. Ook 
wanneer wel verlichting van de psychische 
problemen optreedt, ondervinden patiënten 
nog hinderlijke bijwerkingen. Door het 
langdurige gebruik van de voorgeschreven 
medicatie, zijn ook minder ernstige 
bijwerkingen van grote invloed op het 
functioneren van de patiënt. De werking 

Eén van de 
ambities binnen 
de Toekomstvisie 
Farmaceutische 
patiëntenzorg 2020 is 
dat medicatiebewaking 
meer wordt afgestemd 
op de fysiologische en 
genetische kenmerken 
van de individuele 
patiënt.
Hiervoor hebben 

apothekers inzage in 

laboratoriumwaarden die 

voor de medicatiebewaking 

van belang zijn. Hieronder 

vallen naast waarden die 

de nierfunctie (creatinine) 

de zouthuishouding 

(natrium, kalium) en de 

stolling (PT-INR) bepalen, 

ook bloedspiegels en 

farmacogenetische gegevens. 

cASuS 1

Patiente (39 j) heeft last van 
paniekaanvallen. Ze krijgt 
hiervoor 2 maal daags 50 mg 
sertraline. Helaas heeft dit 
geen enkel effect. Er wordt 
een DNA test voor haar 
aangevraagd. De uitslag 
is CYP2D6 wt/*10 (EM) en 
CYP2C19 *17/*17 (UM). De 
sertraline wordt in haar lever 
versneld afgebroken waardoor 
er geen therapeutische spiegel 
bereikt wordt. Er wordt 
besloten de sertraline af te 
bouwen en te starten met 
paroxetine. Na enkele weken 
heeft dit een positief effect.

>

Farmacogenetica 
en advies op maat
Tekst: Dr, Kirsten Pondman (onderzoeker moleculaire biologie) en  
Dr. Jan van der Weide (klinisch chemicus), afdeling Klinische Chemie, Ziekenhuis St. Jansdal 
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kunnen behandelend artsen wijzen op 
deze mogelijkheid om het DNA van de 
patiënt (middels speekselonderzoek) te 
onderzoeken. Mogelijk wordt het in de 
toekomst ook voor apothekers mogelijk een 
dergelijke test aan te vragen, zoals wordt 
voorgesteld in het Horizon2020 project 
UPGX (Ubiquitous pharmacogenetics) dat 
farmacogenetica beschikbaar wil maken 
voor alle Europeanen.

In een ideale wereld is de genotypering 
voor aanvang van farmacotherapie 
verricht, wellicht al in het hielprikje. Alleen 
dan kunnen problemen met ineffectieve 
medicatie of bijwerkingen voorkomen 
worden. Wanneer slechts de vier meest 
voorkomende CYP2D6 polymorfismen 
worden bepaald, kan al 95-99% van de 
PM patiënten worden vastgesteld. In het 
St Jansdal wordt naar negen mutaties, 

deleties en gen duplicaties gekeken. 
De kosten van dit onderzoek worden 
vergoed door de zorgverzekeraar en 
zijn vergelijkbaar met een consult bij de 
psychiater en lager dan de kosten van een 
opnamedag in een GGZ instelling 7. De 
belangrijkste opbrengst voor de patiënt 
is een goede respons en verminderde 
bijwerkingen bij het eerst gekozen 
medicijn en dosis. Hierdoor neemt de 
therapietrouw toe en de opnameduur of 
de gemiste arbeidstijd af. Genotypering 
van CYP gerelateerde genen is daarom een 
belangrijke en goed toepasbare methode 
om farmacotherapie te laten slagen. Hierbij 
is een multidisciplinaire aanpak, zoals 
deze door Medicatielab wordt toegepast, 
een voorwaarde om de logistiek achter de 
genotypering en de advisering optimaal te 
laten verlopen.

en de metabolisering van de medicatie 
hangt af van de leeftijd, het gewicht, het 
dieet (koffie en kruiden), de rookgewoonten 
en de genetische achtergrond van de 
patiënt. Veel apothekers zullen in de 
dagelijkse praktijk te maken hebben met 
gebruikers van psychofarmaca en hen 
adviseren over het juiste gebruik hiervan. 

Farmacogenetica richt zich bij 
psychofarmaca op variaties, 
polymorfismen, in de genen die coderen 
voor cytochroom P450 enzymen, in 
het bijzonder CYP2D6 en CYP2C19 
welke respectievelijk 25% en 4% van 
de medicatie metaboliseren. In het gen 
CYP2D6 zijn meer dan 100 allelische 
variaties beschreven. Deze worden 
genoteerd met een * gevolgd door een 
specifiek nummer (*4). Hieronder vallen 
single nucleotide polymorfismen (SNPs), 
duplicaties, multiduplicaties en deleties. 
Sommige van deze variaties geven een 
geheel deficiënt enzym, andere een deels 
functioneel enzym (tabel 1). Op basis van de 
enzymactiviteit kan een indeling gemaakt 
worden in snel metaboliserend (UM), 
normaal (EM), intermediair (IM) en traag 
(PM). De metabole activiteit is van invloed 
op de hoeveelheid medicatie in het bloed 
en de effectiviteit van geneesmiddelen die 
door de CYP enzymen worden afgebroken.1 
De gevolgen van een vertraagd of versneld 
metabolisme zijn groot, PM patiënten 
hebben bijvoorbeeld meer last van 
bijwerkingen. Bij UM patiënten is door de 
versnelde afbraak van de medicatie de 
spiegel in het bloed laag, waardoor wordt 
getwijfeld aan de therapietrouw. In het 
geval van een prodrug zijn de gevolgen 
omgekeerd, het middel wordt bij een PM 
niet omgezet naar de werkzame stof en 

de werking blijft uit. Ook blijkt dat door het 
uitblijven van effect van de medicatie UM 
patiënten veel langer opgenomen moeten 
worden in GGZ instellingen.2

Onder de Nederlandse bevolking komen 
CYP450 polymorfismen zeer veel voor: 
ongeveer 10% van de mensen is PM, 
en 3% UM.3 Als deze percentages 
worden geëxtrapoleerd naar de totale 
patiëntenpopulatie die behandeld wordt 
met psychofarmaca, worden ongeveer 
100.000 PM-patiënten blootgesteld aan 
potentieel vermijdbare bijwerkingen 
en ondervinden 3.000 UM-patiënten 
verminderde of geen werkzaamheid van de 
therapie.
 
Hoewel Nederland wereldwijd voorloper 
is op het gebied van farmacogenetica 4, is 
in de praktijk van zeer weinig mensen de 
genetische informatie beschikbaar wanneer 
medicatie voorgeschreven wordt. De 
genetische testen waarmee het genotype 
van de patiënt bepaald kan worden zijn 
beschikbaar in verschillende klinisch-
chemische laboratoria, deze zijn verenigd 
in het Netwerk Klinische Farmacogenetica 
Nederland 5. Voor patiënten die worden 
behandeld in de tweede lijn worden 
genetische testen aangevraagd 
wanneer deze niet goed reageren op 
de voorgeschreven medicatie en de 
bloedspiegels buiten het therapeutisch 
gebied liggen. In toenemende mate worden 
patiënten echter behandeld door een 
huisarts of (vrijgevestigd) psychiater, deze 
behandelaars hebben minder kennis van 
farmacogenetica en beperkte toegang de 
DNA testen en de logistieke procedures 
die hiervoor nodig zijn. Er moet immers 
bloed of speeksel worden afgenomen bij de 
patiënt, dit moet door een gespecialiseerd 

Referenties

1. Kichheiner J, Nickchen K, Bauer M, Wong ML, Licinio J, Roots I, Brockmöller J, (2004) Pharmacogenetics of 
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Psychiatry, 9(5):442-73.

2. Van der Baan FH, Pharmacogenetic Testing in Drug Development and Clinical Practice, Thesis, Universiteit Utrecht, 
2012

3. Loovers, HM, Weide, J van der (2009). Implementation of CYP2D6 genotyping in psychiatry. Expert Opinion on Drug 
Metabolism & Toxicology, 5(9), 1065–1077.

4. http://www.knmp.nl/nieuws/nederland-wereldwijd-voorloper-in-farmacogenetica
5.  www.farmacogenetica.nl 
6.  www.medicatielab.nl
7.  Nederlandse zorgautoriteit, Tariefsbeschikking gespecialiseerde GGZ, 2015, http://www.nza.nl/98174/137715/

TB_CU-5074-02_Tariefbeschikking_gespecialiseerde_GGZ_2015.pdf

laboratorium getest worden en de uitslag 
(bijvoorbeeld CYP2D6*4/*41) zal door 
de meeste behandelaars niet direct in 
verband kunnen worden gebracht met een 
gerichte aanpassing in de behandeling. De 
uitslag van het onderzoek is gedurende 
het gehele leven van de patiënt geldig en 
ook nieuwe medicatie zal hierop moeten 
worden afgestemd. Daarom zou deze 
informatie bij de apotheek in het systeem 
genoteerd moeten worden. Het Erasmus 
MC geeft patiënten een pasje mee waarop 
de genotypering is aangegeven. Deze zal 
de patiënt dan mee moeten nemen naar de 
behandelaar en apotheker. Deze zullen dan 
wel de kennis in huis moeten hebben om de 
medicatie hierop aan te passen.

Om de logistieke problemen te verhelpen 
en de kennis over farmacogenetica voor 
alle patiënten beschikbaar te stellen heeft 
het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk een 

Meer informatie over medicatielab is te vinden op www.medicatielab.nl.
Informatie over farmacogenetica: www.farmacogenetica.nl en http://knmpcorporate.
knmp.nl/knmp-brochure-farmacogenetica/%20

cASuS 2

Patient krijgt 150 mg 
amitriptyline. Vanwege 
aanhoudende klachten en 
bijwerkingen worden de 
bloedspiegels bepaald:
385 ug/L amitriptyline, 620 
ug/L nortryptyline. Deze 
spiegels liggen ver boven het 
therapeutisch bereik. Daarom 
wordt besloten de dosis te 
halveren. Twee weken later 
worden opnieuw spiegels 
bepaald:
195 ug/L amitriptyline, 460 
ug/L nortiptyline. Dit is nog 
steeds erg hoog.
Hierop wordt besloten een 
genotypering uit te voeren:
CYP2D6 *4/*41 (IM) en CYP2C19 
wt/wt (EM)
Door de verminderde 
werking van CYP2D6 wordt de 
amitriptyline nog wel deels 
omgezet naar nortriptyline, 
maar volledige afbraak is 
niet mogelijk (figuur 1). De 
behandelaar besluit over te 
schakelen op citalopram en de 
klachten verminderen.

cASuS 3

Patiënte (19 j) lijdt aan een 
depressie en werd behandeld 
met venlafaxine, toen dit 
onvoldoende bleek te werken 
werd er geswitched naar 
paroxetine, ze voelt zich 
“high” en heeft psychotische 
symptomen. Ook haar moeder 
heeft verschillende medicatie 
gebruikt voor depressieve 
klachten en heeft hier veel 
bijwerkingen bij gehad. Uit 
DNA onderzoek blijkt CYP2D6 
*4/*4 (PM) en CYP2C19 wt/*17 
(EM). Er wordt aangeraden te 
switchen naar (es)citalopram 
of sertraline. Gezien de 
patiënte één *4 allel van haar 
moeder geërfd moet hebben 
heeft ook zij een verminderde 
afbraak van de medicatie 
via CYP2D6, verder DNA 
onderzoek wordt aangeraden 
en voor beide patiënten geldt 
dat het bepalen van spiegels 
om de dosering goed te 
monitoren belangrijk is.

nieuw initiatief opgezet, Medicatielab 6. Via 
de website: www.medicatielab.nl, kunnen 
behandelaars een aanvraagformulier 
downloaden en versturen naar het 
laboratorium. Op dit aanvraagformulier 
kan direct de medicatie en de reden van 
aanvraag worden aangegeven. Vervolgens 
wordt door het laboratorium een kit 
naar de patiënt gestuurd waarmee deze 
een speekselmonster kan afnemen en 
kan terugsturen naar het laboratorium, 
waardoor geen bloed meer afgenomen 
en verzonden hoeft te worden. Dankzij 
een multidisciplinaire aanpak, waarbij een 
klinisch chemicus, een psychiater, een 
ziekenhuisapotheker en een moleculair 
biologisch onderzoeker samenwerken 
kan een specifiek advies gegeven worden 
aan de behandelend arts op basis van de 
nationale richtlijnen opgesteld door het 
Wetenschappelijk Instituut van Apothekers 
(WinAp). Apothekers die bij een patiënt 
problemen zien die mogelijk veroorzaakt 
worden door een andere afbraak van de 
medicatie (bijvoorbeeld bijwerkingen) 

Figuur 1: Metabolisme van amitriptyline

<

notriptyline

10-OH-notriptyline

amitriptyline

10-OH-amitriptyline

CYP2D6 cYP2d6

CYP1A2
CYP2C19
CYP3A4

CYP1A2
CYP2C19
CYP3A4

cYP2c19

 cYP2d6 cYP2c19 

Actief *1, *2, *33, *35, *43, *45 *1

deficient *3, *4, *5, *6, *7, *8, *11, *12, *13,  *2, *3, *4, *5, *6, *7, *8
 *14, *15, *16, *18, *19, *20, *21, 
 *38, *40, *42, *44, *56, *62

deels actief *9, *10, *17, *29, *41, *45, *46,  *10
 *59 

Verhoogde xN (multiplicatie gen) *17
activiteit

Tabel 1: Polymorfismen in cYP2d6 en cYP2c19 met bijbehorende activiteit
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Werkgroep zorg 2025
De werkgroep is een discipline-
overstijgende samenwerking bestaande 
uit zorgprofessionals (in opleiding) met 
verschillende achtergronden. De werkgroep 
bestaat onder andere uit medisch 
specialisten in opleiding, huisartsen in 
opleiding en (ziekenhuis) apothekers (in 
opleiding). De werkgroep ziet zichzelf als 
nieuwe, frisse generatie en is de toekomst 
van de zorg. Daarom wil de werkgroep 
meedenken over het vormgeven van 
de zorg, nu en in de toekomst. Naast 
hun baan zetten de leden zich in om 
de gezondheidszorg in de toekomst 
betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief 
hoogstaand te houden, waarbij de kwaliteit 
van zorg voor de patiënt centraal blijft 
staan. Maandelijks vergadert de werkgroep 
en ook worden er regelmatig hei- en 
beleidsdagen georganiseerd. 

de visie van de werkgroep 
Bij de visie van de werkgroep staan vijf 
begrippen centraal: zelfredzaamheid, 
menselijke maat, gezondheid & 
preventie, verantwoordelijkheid en 
samenwerking. Patiënten, zorgverleners, 
overheid en zorgverzekeraars zijn samen 

verantwoordelijk voor een toegankelijke 
en betaalbare gezondheidszorg van goede 
kwaliteit, ook in de toekomst. Doordat de 
werkgroep bestaat uit een afvaardiging 

Lancering visiedocument
‘Bridge the g@pp - De brug tussen zorgverlener, patiënt en eHealth’

Hoe ziet ons vak er 
over tien jaar uit? 

Worden zorgrobots 
geaccepteerd in 

zorginstellingen?
Kunnen we via digitaal 

ontvangen van vitale 

parameters snel bepalen 

of er een spoedvisite nodig 

is bij een patiënt? Zullen 

er over tien jaar minder 

patiënten overlijden door 

medicatiefouten, doordat 

ICT-systemen met elkaar 

communiceren en de 

patiënt een automatische 

medicatiedispenser heeft? 

Dit zijn vragen waar de 

werkgroep zorg 2025 zich 

mee bezig heeft gehouden 

bij het ontwikkelen van een 

visie rondom het onderwerp 

eHealth.

Tekst: Meike van Steenis, secretaris werkgroep zorg 2025 en VJA bestuurslid politieke & maatschappelijke zaken

'De werkgroep is een discipline-

overstijgende samenwerking 

bestaande uit zorgprofessionals 

(in opleiding) met verschillende 

achtergronden.'

Hoe kan ik het beste uit mezelf halen en waar kan ik mezelf blijven ontwikkelen? Dit vroeg apotheker Ruth Mast 
zich af nadat ze zeven jaar in dezelfde apotheek had gewerkt. Het antwoord heeft ze gevonden bij Pharmalead,  
het detacheringsbureau in de apothekersbranche. 

“Ik was al jaren hetzelfde kunstje aan 
het doen”, vertelt Mast over haar keuze 
voor Pharmalead. “Hier leer ik in korte tijd 
veel meer dingen dan dat ik bij een vaste 
apotheek ooit kan doen.  
Bij mijn eerste klus bij een apotheek in 
Utrecht leerde ik bijvoorbeeld omgaan 
met een baxtermachine en zette ik een 
implementatietraject op. Vervolgens kwam 
ik in poliklinische apotheken terecht en bij 
Brocacef Ziekenhuisfarmacie.”
Bij Pharmalead is Mast erachter gekomen 
dat afwisseling in je werk je veel meer 
oplevert dan elke dag hetzelfde doen. 
 “Je leert op verschillende vlakken jezelf 
te verbeteren. Zo heb ik bijvoorbeeld veel 

geleerd over psychiatrie, doordat ik op dit 
gebied veel met artsen heb samengewerkt. 
Maar ook op communicatief vlak leer ik 
veel vanwege de verschillende bedrijven 
waarmee ik in aanraking kom. Elke week 
is anders en juist die uitdaging maakt het 
zo leuk.”

Collegialiteit
Sinds begin 2016 werkt Mast voor 
Pharmalead en is positief verrast over de 
betrokkenheid en de collegialiteit binnen 
het bedrijf. “Eerlijk gezegd had ik dat niet 
verwacht bij een detacheringsbureau. 
Regelmatig krijg je een belletje vanuit het 
kantoor met de vraag of je het nog naar je 

zin hebt. Ook als de opdrachtgever positief 
over je is, hoor je dat gelijk. Dat is erg fijn! 
Je voelt je daardoor gelijk thuis en zeker 
geen nummer.”

Wie zich wil ontwikkelen moet zich 
aanmelden bij Pharmalead, stelt Mast. 
“Je moet stevig in je schoenen staan 
en van autorijden houden, maar voor 
jonge apothekers is het ideaal om alle 
mogelijkheden in het vak te ontdekken. 
Er worden cursussen aangeboden die je 
op andere werkplekken niet krijgt en het 
is super leuk om met andere enthousiaste 
collega’s aan de slag te gaan. Dat kan bij 
Pharmalead.” 

Het Pharmalead High Potential Program is een eenjarig
management development programma voor ambitieuze
geregistreerde apothekers met maximaal 10 jaar 
werkervaring.

Je krijgt cursussen bij de Baak richting persoonlijke ontwikkeling, 
management, finance en communicatie. Je wordt persoonlijk 
begeleid door een professionele coach en gaat samen met andere 
High Potentials aan de slag met vraagstukken uit de praktijk.

Bij Pharmalead werk je op diverse opdrachten en krijg je de kans om 
te onderzoeken waar jouw toekomst ligt als apotheker.  
Ga voor meer informatie naar: 
 www.pharmalead.nl/highpotentialprogram 

Partnership Vereniging van Jonge Apothekers (VJA)

Binnen Pharmalead vinden wij het belangrijk dat onze apothekers 
met plezier naar hun werk gaan, dat is de basis om je beroep 
optimaal te kunnen uitoefenen. Bij Pharmalead sta jij als 
professional centraal.

Pharmalead is “gouden partner” van de Vereniging van Jonge 
Apothekers (VJA) wij delen hun visie op de apotheekbranche: 
 Wij streven naar een toekomst waar de apotheker het beroep 
optimaal kan uitoefenen in samenwerking met de andere 
zorgpartijen en waar de zorg en de patiënt centraal staan.

Pharmalead High Potential Program

“Hier leer je elke 
dag wat nieuws”
Ruth Mast  (32), apotheker

David van Hartskamp, apotheker, Directeur Pharmalead

"Bij Pharmalead sta je als professional centraal."

>
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van diverse jonge zorgverleners is dit 
een unieke positie in het zorglandschap, 
waardoor deze als katalysator kan 
fungeren in de brede discussie over dit 
onderwerp. Dit is de reden van het maken 
en delen van een gezamenlijke visie van 
jonge zorgprofessionals. De werkgroep 
legt verantwoording af aan de besturen 
en leden van alle eerder genoemde 
juniorverenigingen en daardoor geeft de 
werkgroep aan ongeveer 10.000 jonge 
zorgprofessionals in Nederland een stem. 

Technologische innovaties
Er wordt door bedrijven en de overheid 
geld en tijd vrij gemaakt voor het 
innovatie. Hierdoor kan de zorgsector zich 
ontwikkelen. Er kan een digitale disruptie 
plaatsvinden die kan zorgen voor efficiënter 
gebruik van schaarse middelen. De 
wensen van de overheid en de bestaande 
technologie lijken nog ver af te staan van 
de werkvloer. De huidige arts en apotheker 
lijken nog niet uitgerust te zijn voor de 
innovaties in de zorg en het veranderende 
zorglandschap. Bovendien is implementatie 
een ondergeschoven kindje ten opzichte 
van innovatie. Zo wordt er bijvoorbeeld 
frequent geld gestoken in de ontwikkeling 
van een nieuwe app, met het idee dat dit 
modern is. Er wordt echter geen aandacht 
geschonken aan het integreren in de al 
bestaande zorg. Hierdoor is er vaak geen 

draagvlak voor deze technische innovaties. 
Zorgverleners kunnen een actieve bijdrage 
leveren aan het gebruik van technologie. 
Ze kunnen de nadruk leggen op het feit dat 
eHealth toepassingen er juist voor moeten 
zorgen dat menselijk contact gefaciliteerd 
wordt. Als de patiënt eigenaar wordt van 
zijn persoonlijk gezondheidsdossier moet 
gewaarborgd blijven dat de zorgverlener 
een goed overzicht heeft over alle 
informatie. Ook kan de zorgverlener, indien 
nodig, patiënten helpen hun privacy te 
beschermen. Hiervoor is het belangrijk 
dat de ontwikkelde apps en systemen 
met elkaar kunnen communiceren. Om 
een goede visie te kunnen vormen en 
inspiratie op te doen hebben de leden 
van de werkgroep politici, zorgverleners, 

verzekeraars, eHealth-ontwikkelaars, 
patiënten, opleiders en zorgmanagers 
geïnterviewd.

Het visiedocument Bridge the g@pp
Technologische ontwikkelingen volgen 
elkaar in een rap tempo op, ook in de 
zorg. Dit zorgt voor een enorm scala aan 
mogelijkheden om de zorg te verbeteren. 
De jonge zorgverleners hebben ervaren dat, 
wat betreft toepassing van technologische 
ontwikkelingen in de zorg, we in Nederland 
het potentieel aan mogelijkheden maar 
mondjesmaat benutten. De werkgroep 
is van mening dat er sprake is van een 
‘implementatie gap’: De aanwezige 
kennis en potentieel wat betreft eHealth 
wordt niet ten volle gebruikt door de 

beleidsmakers en de zorgverleners. 
Hierbij moet ook de toepasbaarheid 
voor de patiënt worden betrokken. 
Medische innovaties zouden efficiënter 
geïmplementeerd kunnen worden.

Met de term eHealth wordt gedoeld op 
eHealth in de breedste zin van het woord. 
Hieronder vallen ook zorgvernieuwingen 
die door eHealth worden ondersteund, 
toepasbaar door alle stakeholders in 
de zorg, zoals door ICT ondersteunde 
multidisciplinaire zorgpaden, 
videoconsulten, e.d..

Werkgroep Zorg 2025 gelooft sterk dat 
samenwerking tussen alle betrokken 
beroepsgroepen en de zorggebruiker 
(politici, beleidsmedewerkers, 
ziekenhuisbestuurders, zorgprofessionals, 
zorgverzekeraars en de juniorverenigingen, 
patiënt en mantelzorgers) essentieel 
is voor verbetering van de zorg. Dit 
geldt dus ook voor samenwerking met 
eHealth-ontwikkelaars. Zorgverleners, 
overheid, zorgverzekeraars, patiënten 
en eHealth-ontwikkelaars zijn 
gezamenlijk verantwoordelijkheid 
voor een toegankelijke en betaalbare 
gezondheidszorg van goede kwaliteit. Er 
is een woud aan eHealth mogelijkheden 
en toepassingen. In het document is niet 
getracht een volledige uiteenzetting 
te geven van de huidige eHealth 
mogelijkheden. Bij schrijven worden deze 
reeds ingehaald door de realiteit. In dit 
visiedocument wordt verslag gedaan 
van onze gesprekken met verschillende 
stakeholders over dit onderwerp. Daarnaast 
beschrijft de werkgroep, naar haar visie, 
de knelpunten voor implementatie van 
eHealth, met daarbij aanbevelingen voor 
toekomstbestendige zorg. Doel is om aan 

te zetten en op te roepen tot gezamenlijke 
actie, om de zorg, middels eHealth, 
toekomstbestendig te maken! 

Lancering visiedocument iii Werkgroep 
Zorg 2025
Op woensdag 18 januari jl. vond in het 
hoofdkantoor van de VvAA te Utrecht 
de onthulling plaats van het derde 
visiedocument van werkgroep zorg 2025. 
Na de eerdere documenten ‘Coach, Cure & 
Care’ en ‘Coaching- who cares?’ was het nu 
tijd voor ‘Bridge the G@pp’.
De avond van het symposium stond in het 
licht van eHealth. Er waren ongeveer 160 
mensen aanwezig, van jonge zorgverlener 
tot politicus, van patiënt tot zorginkoper. 
Joris Arts, ziekenhuisapotheker, was 
avondvoorzitter. Onder leiding van hem 
bediscussieerden we hoe het gat tussen 
ontwikkelaars van eHealth en gebruikers, 
zoals patiënten en zorgverleners, verkleind 
kan worden.

Emma Torn en Alexej Kuiper (specialisten 
in opleiding) presenteerden het 
visiedocument, dat daarna aan toekomstige 
zorgverleners werd uitgedeeld: Wies Bontje 
(geneeskundestudent) en Iris Lafeber 
(student farmacie en bestuurslid KNPSV). 
Ook werd het document aangeboden aan 
Erik Gerritsen als vertegenwoordiger van 
het ministerie van VWS en aan een patiënt 
(Marcel Heldoorn). Gerritsen beloofde 
eventuele (financiële) beren op de weg 
samen op te lossen. 

Vervolgens gaf Liesbeth Meijnckens 
(schrijfster eHealth in 60 minuten) 
handvatten om applicaties te 
implementeren in de dagelijkse praktijk. 
Hierna volgde een presentatie waarin een 
praktijkvoorbeeld werd uitgelicht (een 
applicatie voor bijnierpatiënten). 

Na deze presentaties was er een 
interactieve discussie waarbij de 
deelnemers in zes groepen drie 
verschillende stellingen bediscussieerden. 
Onder het genot van een drankje en hapje 
werd hier nog lang over nagepraat!

enthousiast geraakt?
We zijn op zoek naar jonge apothekers 
die de werkgroep willen versterken. 
Enthousiast geraakt? Neem dan contact 
op met maatschappelijkezaken@vja.nu. De 
visiedocumenten en meer informatie over 
de werkgroep is te vinden via http://www.
wz2025.nl. 

Aan het einde van het document doet de werkgroep drie aanbevelingen. 
1.  Een landelijk elektronisch patiëntendossier dat communicatie tussen 

zorgverleners onderling mogelijk maakt. Maak de patiënt eigenaar van eigen 
gegevens. 

2. Meer aandacht voor verandermanagement, innovatie en implementatie 
tijdens de opleiding, zodat de nieuwe generatie zorgprofessionals beter 
voorbereid is op een snel veranderende wereld.

3. Dat eHealth gebruik maakt van standaarden en openbare data, zodat 
applicaties onderling kunnen communiceren, gekoppeld kunnen worden en 
zo breed gebruik mogelijk wordt. <
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Zeker op het terrein van therapietrouw 
van hun patiënt liggen de 
verantwoordelijkheden soms bij de 
een, en soms bij de ander. Duidelijkheid 
over deze verantwoordelijkheden is 
vaker uitzondering dan regel. Een 
gezamenlijk symposium kan de huisarts 
en de apotheker wellicht dichter bij elkaar 
brengen. 

Tijdens het symposium wordt de bezoekers 
op prikkelende wijze duidelijk gemaakt dat 
de verantwoordelijkheid voor therapietrouw 
van de patiënt niet een erg afgebakend 
kader heeft in de praktijk. Door middel 

van filmpjes die de organisatie zelf 
gemaakt heeft, blijkt dat menig collega in 
de zorg zich schuldig maakt aan het over 
de schutting gooien van therapietrouw. 
“Daar moet u met uw arts/apotheker over 
praten”, werd gezegd door de alternerende 
zorgprofessional. Ook hebben sommige 
zorgcollega's oogkleppen op, waarmee het 
lijkt of therapietrouw geen issue is in de 
praktijk, vertelt de film. Het belangrijkste 
is eigenlijk dat zowel arts als apotheker 
aanneemt dat de ander wel zorgt voor de 
therapietrouw. Deze aanname blijkt een 
hardnekkige te zijn, tijdens het symposium.

Het huwelijk van 
apotheker en huisarts 
is gebaseerd op 
aannames, maar blijkt 
te redden. 
Zoals in elk huwelijk kent 

ook het huwelijk tussen 

huisarts en apotheker 

hobbels. Pieken en dalen. 

VJA LOVAH Symposium 30 januari 2017 

Pil zoekt trouw, hét recept 
voor een goed huwelijk.
Tekst: Joeri Arkink, openbaar apotheker    Foto's: Zohra Moallemzadeh, huisarts in opleiding

Geënthousiasmeerd door de filmpjes 
luisteren HAIO's en apothekers naar 
de plenaire lezing over onderzoek naar 
therapietrouw door NIVEL. Er wordt uit de 
doeken gedaan hoe therapietrouw gemeten 
kan worden en waarom mensen zoal 
therapie-ontrouw kunnen zijn.

In de workshops kunnen de HAIO's en 
de apothekers dan eindelijk met elkaar 
in discussie. De opdracht is om terug 
te komen naar de plenaire lezing met 
een prikkelende stelling. In de workshop 
intervisie wordt verteld dat intervisie met 
collega's veelvuldig in de artsenwereld 
wordt gebruikt om cases te bespreken. Het 
hebben van een groep om een probleem, 
hoe groot of klein ook, in een veilige setting 
te kunnen bespreken met collega's, is van 
cruciaal belang, zo blijkt uit hun ervaring. 
Het is gek dat dit onder apothekers nog zo 
weinig gebeurt. 

Later in de workshop mogen de HAIO's 
en apothekers opschrijven wat ze aan de 
andere beroepsgroep bewonderen en welke 
vragen ze hebben. We komen erachter dat 
we eigenlijk heel weinig van elkaar weten. 
En dat de manier waarop we handelen in 
de praktijk vooral gestoeld is op aannames. 
We denken dat onze zorgcollega het te 
druk heeft om zich bezig te houden met 
therapietrouw. Of dat deze dit helemaal 
niet belangrijk vindt, of juist denkt dat 

dit niet opgaat voor zijn/haar patiënten. 
Maar niets bleek minder waar te zijn. In de 
discussie kwamen we tot de conclusie dat 
we eigenlijk veel vaker met elkaar – kort 
en laagdrempelig – aan de tafel moeten 
zitten. Juist om dit soort aannames te 
bespreken en te ontkrachten. 

Aan het einde van de workshop intervisie 
is dan ook de basis gelegd voor Nederlands 
eerste interdisciplinaire intervisiegroep. 
We spreken af dat we een dergelijke 
intervisiegroep gaan opstarten, de 
workshopleiders spreken af dat zij de 
intervisiegroep zullen begeleiden. Zo heeft 
het symposium al snel een heel concrete 
uitkomst. Hierdoor is er helaas geen tijd 
meer om een prikkelende stelling mee terug 
in de plenaire lezing te nemen. Het nieuws 
van een interdisciplinaire intervisiegroep 
wordt gebracht. Als iedereen weer terug 
uit zijn workshops is, begint eigenlijk het 
belangrijkste van de dag. Elke workshop 
vertelt wat er geleerd is, en poneert een 
stelling. Vooral de stelling van de workshop 
patiëntparticipatie “arts en apotheker 
moeten 24/7 beschikbaar zijn middels 

nieuwe innovaties” levert een flinke 
discussie op. Een voorbeeld uit de zaal 
waar een apotheker direct kan appen met 
haar patiënten brengt de tongen los. Deze 
laagdrempelige vorm van communicatie 
is van vitaal belang om de patiënt meer 
betrokken te krijgen, wordt gezegd. Veel 
mensen, HAIO's én apothekers, schoten 
snel in de verdediging. Zij willen helemaal 
niet constant met hun werk bezig zijn. Het 
prikkelen was gelukt. Na een discussie over 
praktische invulling dachten veel mensen er 
anders over. 

Ook over de stelling van de workshop FTO 
“er moet 1 kapitein zijn op het schip van 
therapietrouw” werd goed gediscussieerd 
in de zaal. Een arts beweerde dat 
apothekers daar vast geen tijd voor hadden. 
Hierop werd ingehaakt met het weerwoord 
dat juist dit soort aannames ervoor zorgen 
dat we elkaar zo slecht kunnen vinden. 
Toen de workshop intervisie vertelde wat 
zij hadden geleerd, begreep de zaal dat er 
meer gelijkwaardig overleg moet komen 
tussen huisarts en apotheker. Niet tijdens 
het FTO, maar op meer regelmatige basis 
en dan over kleine dingen die de zorg 
meer op elkaar afstemt. Er moet worden 
gepraat over de verantwoordelijkheid van 
therapietrouw. Maak een gezamenlijk plan 
hoe dit aan te pakken en te bevorderen. 
Dat kan al vanaf een halfuurtje per twee 
weken. We zijn er ondertussen wel achter 
dat van zowel de huisarts al de apotheker 
het hart bij de patiënt ligt.

Na het symposium bleek dat het huwelijk 
van huisarts en apotheker zeker wat 
hobbels kent. Gelukkig werd er tijdens dit 
symposium hard aan de relatie gewerkt, 
vanaf beide kanten. En dat is de sleutel 
voor een stabiel en gelukkig huwelijk.

'Veel mensen, HAIO's én apothekers, 

schoten snel in de verdediging.'

<
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1. Welk auto-onderdeel ben je (in het 
apotheekproces) en waarom?

De gordel. Zonder werkt het ook wel, maar 
het gaat geheid een keer fout. Dan zou je 
toch verdomd graag willen dat je er een 
had. 

2. Wat is je droomauto en in welke 
setting wil je die rijden?

In eerste instantie dacht ik hier aan een 
BMW M5 F10. Dat ding is groot genoeg 
om de inhoud van je ladekast te verhuizen 
terwijl je je kinderen bij het schoolplein 
afzet. Zo mooi dat je op datzelfde 
schoolplein alle huisvrouwen een nekhernia 
bezorgt, dit omdat ze wel om móeten 
kijken. En vervolgens ben je ook nog eens 
zo gruwelijk snel dat je nog op tijd in de 
apotheek kan staan ook. Nu snap ik dat 
je met zo’n auto het verkeerde voorbeeld 
geeft in het kader van het klimaat dus met 
een BMW i8 ga ik ook akkoord.

3. Wat was jouw leukste ervaring in de 
auto?

De eerste echte rit die ik ermee heb 
gereden. Deze Alfa is mijn eerste auto: 
ik heb hem destijds aan de andere kant 
van Nederland gekocht, dus kon er direct 
2,5 uur lang van genieten. Nog nooit zo 
gelukkig geweest met een nieuwe aankoop. 
Wat die rit ook afmaakte waren de piepjes. 
Heel veel piepjes, inclusief knipperende 
motormanagement lampjes. Dit kon 
natuurlijk niks anders zijn dan de bekende 
Italiaanse passie die een Alfa Romeo met 
zich meebrengt.

4. Wat is het meest onverstandige dat je 
gedaan hebt in de auto?

Over het algemeen doe ik vrij weinig 
onverstandige dingen ín mijn auto. Wel 
heb ik er laatst volgens sommigen iets 
onverstandigs mee gedaan. Mijn vriendin 
heeft voor haar werk een auto nodig en 

die van haar was “kapot”. Zodoende heb 
ik mijn auto voor een paar weken aan 
haar uitgeleend en ben ik zelf op de fiets 
gegaan. Tot nu toe klinkt dit vast nog 
niet zo onverstandig. Ware het niet dat 
hierboven in plaats van “kapot” je hoort 
te lezen: “nadat ze haar eigen auto pas 4 
weken had, heeft ze deze volledig total loss 
gereden”.

5. Laat een vraag vervallen en bedenk 
een nieuwe vraag.

Ik laat graag de vraag over de leukste 
ervaring in de auto vervallen en die vervang 
ik door de vraag: 'Auto van je baas, top of 
flop?"

Heb jij ook een mooie bolide en wil je graag 
in de rubriek Apo & Auto hierover vertellen? 
Meld je aan bij de redactie op redactie@vja.nu!

Stefan  
emmen

Alfa Romeo GT 2.0 jts 

Apo
& Auto

een rubriek waarin automobielen 
met karakter voorbij komen.  
Mocht je een karakteristieke auto 
hebben of iemand kennen die er  
een heeft, stuur dan de redactie 
een bericht.

<

Overname 
apotheek?

Uw eigen 
apotheek?

Studie 
farmacie

VAN EEN APOTHEKER

Download de brochure:
vvaa.nl/hufenfedap De dienstverlening van VvAA 

Aankoop & verkoop van een apotheek

VAN EEN ZORGPROFESSIONAL

Uw eigen 

apotheek

Uw apotheek 

verkopen

Tijd voor ondernemerschap? 
Voorop staat uw advies aan de patiënt. U wilt uw tijd  
voornamelijk besteden aan het bieden van de juiste zorg. 
En als ondernemer wilt u uw opbrengsten en kosten in 
balans. Onze adviseurs met jarenlange ervaring in  
begeleiding bij aankoop, verkoop en verbeteren van  
de resultaten van apotheken helpen u met de juiste  
connecties, inzicht en advies.

Contact Lennard Werner lennard.werner@vvaa.nl
Consultant VvAA hufenfedap 06 515 101 68

Apothekenmarkt 
trekt aan.
Is dat waar? Worden er weer meer apotheken  

aangeboden? Is het wel mogelijk om een apotheek  

te kopen? En, niet onbelangrijk, is dat een goed 

idee? Apotheekeigenaren en ketens benaderen  

ons regelmatig met de vraag of wij enthousiaste 

apothekers kennen, die een eigen apotheek of 

mede-eigenaarschap ambiëren.
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Baxteren is maatwerk
In de praktijk blijft de patiënt langer zelfstandig 

thuis wonen. 
Hiermee gaat een grotere behoefte aan zorg en ondersteuning 

gepaard. Als apotheker verstrekken wij medicatierollen, 
ook wel baxterrollen, aan cliënten welke niet meer hun 

geneesmiddelengebruik overzien. De baxterrollen bevatten 
geneesmiddelen die op hetzelfde moment moeten worden 

ingenomen bij elkaar verpakt in een zakje dat voorzien is van 
naam, datum en tijdstip van inname.

de Jonge Apotheker in de Apotheek.
In deze rubriek vertelt een jonge 
apotheker over zijn of haar ervaringen 
in de openbare apotheek

SebAStiAAn zborowSkiDJAIDA 

Grote baxteraars verpakken op dit 
moment enkel chronische medicatie. 
Tijdens onze dagelijkse werkzaamheden 
komen verzoeken om ook incidentele 
medicatie te baxteren. Om aan deze 
behoefte te voldoen, koos Service 
Apotheek Woerden om zelf te gaan 
verpakken. Het klinkt wellicht paradoxaal, 
maar de zelfredzaamheid wordt vergroot 
zodra wij alle medicatie gerelateerde 
zaken uit handen nemen. Door zelf te 
verpakken, kunnen wij direct mutaties 
doorvoeren. Zo verpakken wij op verzoek 
o.a. antistollingsmedicatie volgens 
een tromboseschema of (prednisolon) 
afbouwschema’s. Dit biedt voor zowel 
de patiënt als thuiszorg gemak. Via 
zogenoemde trays kunnen wij veel 
geneesmiddelen op individueel niveau 
verpakken. Sommige patiënten hebben een 
voorkeur voor een bepaald geneesmiddel 
van fabrikant X. In zo’n geval nemen wij 
het gewenste middel op in het assortiment. 
Door te voorzien in verschillende 
behoeften, spreekt het voor zich dat ons 
assortiment zeer ruim te noemen is. Je 
bent ook flexibel. Normaliter start of stopt 
een patiënt (zonder baxter) na een (huis)
artsenbezoek direct met de (nieuwe) 
therapie. Voor een baxter patiënt is dat in 

onze ogen niet anders. Na een bezoek 
aan de arts, verwacht de patiënt direct 

te starten/stoppen met een (nieuw) 
middel.
 
Vertrouwen
Deze manier van werken is enkel 
uitvoerbaar door goede communicatie 
met de patiënt, mantelzorgers, 
huisarts, thuiszorgorganisaties, 
wijkverpleging en trombosedienst. 
Het is waardevol om inzicht in 
elkaars manier van werken te geven. 

Door intensiever contact, ontstaat 
vertrouwen. Vertrouwen is 

een belangrijk 

onderdeel in de zorg rondom de patiënt. 
Samen voorzien wij de patiënt optimaal 
van zorg. Als apotheker doe je veel werk 
buiten het zicht van de patiënten, maar 
ook van andere zorgverleners om. Met 
een verpakkingsmachine in eigen beheer 
profileren wij ons als zorgverlener en 
maken dat met een nieuwe baxterrol ook 
zichtbaar voor anderen.
 

Met de verpakkingsmachine alleen, zijn 
we er nog niet. Wat mij opvalt, is dat 
de meerderheid van de baxterpatiënten 
alles laat bezorgen. Het is dan lastig in te 
schatten hoe het met de patiënt gaat en 
hoe het met het geneesmiddelgebruik is 
gesteld. Naast het contact met de thuiszorg 
en wijkverpleging, vervullen onze eigen 
bezorgers ook een belangrijke rol. Zij 

komen veel in contact met de patiënt en 
zijn de ‘voelsprieten’ van de apotheek. 
Ik krijg veel waardevolle informatie van 
de bezorgers over de thuissituatie en 
gesteldheid van de patiënt. Zo komt het 
voor dat de bezorger bij het afgeven, 
merkt dat er iets niet goed is met de 
patiënt. Dit koppelt de bezorger naar mij 
terug en als het nodig is, contacteer ik 
de huisarts, mantelzorger, thuiszorg en/
of wijkverpleging. De ‘lijntjes’ zijn kort en 
iedereen waardeert de betrokkenheid op 
het welzijn van de patiënt.
 
Wat maakt het produceren van 
weekrollen zo leuk?
Als (kleine) verpakker en zorgverlener 
wil ik voorzien in de behoeften van de 
individuele patiënt. Zowel patiënt als 
zorgverleners zijn hartstikke blij dat je 
met ze meedenkt en mutaties per direct 
doorvoert. Als apotheker ben je hierdoor 
meer zichtbaar en ook bereikbaar. Lokaal 
is de samenwerking en communicatie 
door de verpakkingsmachine verbeterd. 
Men weet je te vinden en samen bedenk 
je nieuwe werkwijzen of los je praktische 
problemen op. Naast patiënten, ervaren 
ook andere zorgverleners het verpakken 

op maat echt als een service. Het is dan 
ook meer dan enkel geneesmiddelen 
geautomatiseerd uitvullen. Het zorgt voor 
een nauwe samenwerking op lokaal niveau 
en versterkt het vertrouwen in elkaar.

Sebastiaan Zborowski
Tweede apotheker Service Apotheek 
Woerden

'Naast het contact met de thuiszorg 

en wijkverpleging, vervullen onze 

eigen bezorgers ook een belangrijke 

rol. Zij komen veel in contact met de 

patiënt en zijn de ‘voelsprieten’ van 

de apotheek. '

'Als apotheker doe je veel werk 

buiten het zicht van de patiënten, 

maar ook van andere  

zorgverleners om.'

<

Illustratie http://www.grabbits.nl/foto/Op_de_juiste_dag_en_het_juiste_tijdstip_veilig_je_medicijnen_innemen_op_Grabbits.jpg
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Drenthe

Haarlem

Delft/Leiden
/Den Haag

Amsterdam

Limburg

Noord-Brabant

Overijssel

Friesland

Utrecht

Zeeland

Groningen

Flevoland

Rotterdam

Gelderland

RegiOCOöRDINATOREN

Amsterdam
Marlou van Gils
Joelle Walgers
Anneloes de Bruin
amsterdam@vja.nu

Haarlem
Zie Amsterdam

delft/Leiden/den Haag
Zeeland/Rotterdam
Marianne van Genugten
Cleo Chung
denhaagdelftleiden@vja.nu

groningen/Friesland
Sylvia Oosting-Eleveld 

Arnout Janse
groningenfriesland@vja.nu

utrecht
Elske Hokke
Susanne Bouwman 
utrecht@vja.nu

drenthe/Overijssel
Nadien Abbink
Eva de Koning

drentheoverijssel@vja.nu

Limburg
Boris Tyndall

limburg@vja.nu

gelderland
Zie Utrecht of Overijssel

Noord-Brabant
Manon Snels

Inge Hagemans
brabant@vja.nu

Flevoland
Zie Amsterdam of Utrecht

Zeeland/Rotterdam
Mandana Tadayon 
Stefanie Hoogerwerf
rotterdamzeeland@vja.nu

Droomstart 
voor uw 

EIGEN APOTHEEK

Apotheker-ondernemer worden!

VNA maakt het mogelijk. U begint bij VNA als 

gevestigd apotheker en na twee jaar deelt u al 

mee in de winst. Na vijf jaar beheert u de apotheek 

geheel zelfstandig als medevennoot. Na verloop 

van tijd is de apotheek 100% van u. 

Dat is pas goed geregeld

Meer informatie:
T: (033) 460 10 00
E: vna@vna.nl

Stichting VNA | Utrechtseweg 135 | 3818 ED Amersfoort | vna@vna.nl | www.vna.nl

‘De VNA-formule spreekt me aan omdat ik hierdoor in staat ben 
op mijn eigen wijze een apotheek te beheren. Dankzij VNA heb 
ik zelf de regie in handen! Voor mij is VNA een bewuste keuze op 
weg naar meer zelfstandigheid!’
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Agenda

Redactie
Hedy Maessen
Rianne Wind
Jamila Abou
redactie@vja.nu

Redactieadres
Wester Apotheek
Langeweide 146, 1507NH Zaandam

Vormgeving en opmaak
Ruud Vocking - zwartlicht.nl

deadline kopij
01 mei 2017

Algemeen adres VJA
Postbus 9272501, CX Den Haag
secretaris@vja.nu | www.vja.nu

Adreswijziging doorgeven
De VJA maakt gebruik van de ledenadministratie 
van de KNMP. Adreswijzigingen kunnen worden 
doorgegeven via de ledenadministratie van de KNMP. 
Indien je geen KNMP lid bent, kun je door in te loggen 
op www.vja.nu jouw adreswijziging doorgeven.

Lid worden?
Neem contact op met de secretaris voor een 
aanmeldingsformulier of ga naar onze website 
www.vja.nu en vul daar het formulier in.

Maart 2017 
22 Nascholing regio utrecht
31 ALV VJA

April 2017 
7 Borrel Regio Rotterdam/Zeeland

Colofon

Judith van Loenen | Lid 
Communicatie

communicatie@vja.nu

Ron Bartels | Voorzitter
voorzitter@vja.nu Stephan Joosten | Lid 

Specialisme
specialisme@vja.nu

Kenny van Deventer | Secretaris
secretaris@vja.nu

Mirna Hessels | Lid algemene zaken
algemenezaken@vja.nu

Meike van Steenis | Lid Politieke 
en Maatschappelijke zaken

maatschappelijkezaken@vja.nu

Stefan Ottenbros | 
Penningmeester

penningmeester@vja.nu

Bestuur VJA


